Namnet Cresco är hämtat från det latinska ordet
crescera som betyder växa.
Vi vill bidra till att er kompetens växer.

Valberedare – ett viktigt uppdrag
Varför är det viktigt?
Valberedningen har medlemmarnas eller ägarnas uppdrag att hitta bästa möjliga personer till de
olika uppdragen i organisationen. Valberedarna ska dessutom försöka komponera ihop den
bästa möjliga styrelsen med en bra representativitet. Du som valberedare ska tänka på att
erfarenhet tas tillvara och samtidigt föreslå nya kandidater för att säkra organisationens framtid.
Att du som valberedare gör ett bra jobb är viktig för att organisationen ska fungera demokratiskt
och bestå över tid.
Varför ska jag delta?
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om valberedningens uppdrag. Vidare syftar
utbildningen till att du ska lära dig arbetssätt för att kunna fullgöra uppdraget som valberedare
med bra metoder.
Vad lär jag mig?
Utbildningens mål är att varje deltagare efter kursen ska:
-

Förstå valberedningens uppdrag.

-

Veta vad som åligger valberedningens sammankallande.

-

Veta vem som kan väljas och hur nomineringsprocessen bör fungera.

-

Kunna formulera strategier för förnyelse på organisationens uppdrag.

-

Veta hur du ska arbeta för att organisationens olika medlemmar ska bli representerade.

-

Veta hur du kan bidra till öka motivationen hos andra att ta på sig uppdrag.

Hur lär jag mig?
Inkluderande föreläsning där dialog med deltagarna är väsentligt. På whiteboarden ritas
modeller upp och begrepp reds ut. Små grupparbeten där du får resonera med andra deltagare.
Hur lång tid bör jag avsätta?
Det är en endagsutbildning med start kl 9:00 och avslut 16:30. Lunch och fika på för- och
eftermiddag ingår i kursen.
Förkunskaper: Du behöver inte ha några förkunskaper i mötesteknik. Det är en fördel att ha
deltagit på något styrelsemöte och medlemsmöte innan den här kursen. Du kan då bidra med
dina praktiska erfarenheter och bygga vidare på dem.
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är eller kan tänka dig att bli valberedare inom någon
organisation. Även du som vill veta mer om uppdraget som valberedare är välkommen.
Litteratur: Tag gärna med stadgar för din organisation. Där regleras valberedningens uppdrag.
Kursledaren: Roger är pedagogisk, kunnig och inspirerande. Han har 30 års erfarenhet av
arbete i olika ideella föreningar med alla tänkbara uppdrag som förekommer i föreningar. Roger
har en lärarexamen i vuxnas lärande och har varit lärare i 11 år. Han har under många år hållit
kurser i mötesteknik, ledarskap och organisationsutveckling.
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